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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 

SOSYAL GÜVENLİK  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

I. YARIYIL DERSLERİ 

DERS KODU   DERS ADI  (TEORİ+UYGULAMA AKTS) 

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ  I  ( 2+0 2,0) 

Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp 

kavramı ve Atatürk. Osmanlı devletinin yıkılmasındaki iç ve dış sebepler, Osmanlı Yenilik Hareketleri, 

Tanzimat ve Islahat Fermanı, Yenileşme Hareketleri, Anayasal Düzene Geçiş, I. Ve II. Meşrutiyetin İlanı. 

Osmanlı Devletinin Yıkılma sürecine girmesi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı. I. Dünya Savaşı ve 

Sonuçları. Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgallerin başlaması, İşgallere karşı ilk tepkiler. Mustafa 

Kemal Atatürk ve Türk Milletini Teşkilâtlandırması; Mustafa Kemal Atatürk´ün kişilik özellikleri; Mustafa 

Kemal Atatürk´ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışı; Amasya Genelgesi; Kongreler, 

Misak-ı Millî. Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücadele´ye karşı 

hareketler. Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri. Sevr dayatması: Sevr´e karşı Türk Milletinin varlık mücadelesi. 

Düzenli Ordunun Kurulması, İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları. Tekalli-fi Milliye Emirleri, 

Başkomutanlık Yasası, Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz. Millî Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası. 

Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması. 

ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI  (2+0 2,0) 

 Masaüstü ortamını kullanır. Masaüstü nesnelerinin içeriklerini açıklar ve amacı doğrultusunda 

kullanılır. Görev çubuğundaki nesneleri açıklar ve özelliklerini ayarlar. Başlat menüsü seçeneklerini 

kullanır. Klasör ve dosyalarla ilgili olarak, seçme, oluşturma, taşıma, kopyalama, yeniden adlandırma, 

silme işlemlerini yapar. Disket kullanımı ile ilgili olarak kopyalama, biçimlendirme işlemlerini yapar.  

 

ENG101 İNGİLİZCE I (2+0 2,0)  

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve 

sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, 

Should, Shouldn't, Must, Mustn't, Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; 

Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.  

 



HUK117 GENEL HUKUK BİLGİSİ (3+0 5,0) 

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı 

düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk 

dalları, hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; 

Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin 

başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişilerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları, 

sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. 

 

SGK101 SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ  (3+1 5,0) 

Çeşitli Yönleriyle Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliği Oluşturan Riskler,Sosyal Güvenlik 

Yöntemleri 1: Primli Rejim- Sosyal Sigorta,Sosyal Güvenlik Yöntemleri 2: Primsiz Rejim- Sosyal Hizmet, 

Sosyal Yardım, Sosyal Tazmin, Sosyal Teşvik,Sosyal Güvenlik Alanında Özel Sigorta,Sosyal Güvenliğin 

Finansal Yapısı,Sosyal Güvenliğin Finansal Prensipleri,Sosyal Güvenliğin Örgütsel Yapısı,Sosyal 

Güvenliğin Anayasadaki Yeri,Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi, Sosyal Güvenlikte Güncel 

Sorunlar ve Tartışmalar gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. 

SGK103 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI   (3+1 5,0) 

Toplumsal yapı kavramı, Türkiye'de toplumsal yapının temellerine giriş, Osmanlı Döneminin 

özeti, Toplumsal yapı kuramları, Türkiye'de tabakalaşma ve toplumsal eşitsizlik, Türkiye’de siyasi 

kurumlar ve demokrasi, Türkiye'de aile kurumu ve sorunları, Türkiye’de sağlık kurumu ve sorunları, 

Türkiye’de çalışma yaşamı ve sorunları, Türkiye'de eğitim kurumları ve sorunları, Türkiye'de gençlik ve 

sorunları, Türkiye'nin modernleşme süreci gibi konular işlenmektedir. 

SGK105  İŞLETME VE YÖNETİM (3+1 5,0) 

İşletme kavramını, işletme bilimini ve işletmenin tarihsel süreç içinde gelişimini açıklar. İşletme 

ve diğer (ekonomi, davranış bilimleri hukuk, matematik ve istatik) bilim dalları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Girişim ve girişimci kavramlarını açıklar. Yönetim ve işletme yönetimi kavramlarını tanımlar, işletme 

yönetiminin gelişimini açıklar. Amaçlarının tanımı ve fonksiyonlarını tanımlar, amaçların hiyerarşisini 

açıklar. İşletmenin vizyonu, misyonu, taktik ve stratejik amaçlarını tanımlar ve başlıca işletme 

amaçlarını açıklar. İşletmelerin sınıflandırılmasını yapar; büyüklüklerine, pazar alanlarına, ürettikleri 

mal ve hizmet türlerine göre ve mülkiyet durumlarına göre işletmeleri açıklar. İşletmelerin çalışma 

hayatının niteliğini geliştirme, sosyal sorumluluk ve ahlaki değerler gibi başarı ölçütlerini açıklar. 

İşletme sahibi olmanın nedenlerini ve yollarını açıklar. İşletmelerin kuruluş yerinin seçiminde rol 

oynayan faktörleri ve kuruluşun aşamalarını açıklar. İşletmelerde kapasite kullanımı, büyüklük ölçütleri, 

büyüme ve gelişme kavramlarını açıklar. İşletmenin temel fonksiyonlarını sayar; geleneksel ve çağdaş 

yaklaşımlara göre fonksiyonlardaki farklılıkları açıklar. Tarihi gelişim süreci içinde çağdaş işletmelerin 

yeri, önemi ve ortaya çıkış sürecini açıklar. Çağdaş işletmelerin faaliyet yöntemlerini, işletme ve 

yönetimin fonksiyonlarını açıklar. Çağdaş işletmelerin fiziksel yapılarında yaşanan gelişmeleri sanallık 

çerçevesinde açıklar. Klasik işletmelerin emek işi ile çağdaş işletmelerin bilgi işi arasındaki farklılığı 

açıklar.  



TRK101 TÜRK DİLİ  I (2+0 2,0) 

 Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil -kültür– ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Dünya Dilleri: Dil 

aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim 

özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Kelime Türleri: Kelimelerin Ses 

Yapısı; İsimler, Fiiller, Zarflar, Anlatım Öğeleri ve Türleri; Ana Düşünce, Yardımcı Düşünceler; Konu ve 

Konu Türleri; Açıklama, Betimleme, Tartışma, Öyküleme, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. 

II.YARIYIL DERSLERİ 

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ II (2+0 2,0)  

Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; Saltanatın kaldırılması; Cumhuriyetin ilânı. Çok 

Partili Siyasi Hayata Geçiş denemeleri, Cumhuriyete Yönelik Tehditler. Milliyetçilik: Atatürk´ ün tarih ve 

dil anlayışı; Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; Atatürk ün millet ve kültür anlayışı. Laiklik: 

Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; Atatürk ve din; Laiklik. Halkçılık: 

Sosyal alandaki inkılâplar; Halkçılık. Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve 

kararları). İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık. İnkılâpçılık: 

Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık. Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk´ 

ün dış politika esasları.. Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu; Balkan antantı; Sadabat 

paktı, Hatay’ın Anavatana Katılması. II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri. II. 

Dünya savaşı sonrası Türkiye. Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri. Türkiye´ ye yönelik tehditler: 

Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; üniter devlet yapısına yönelik tehditler. 

BLP103 OFİS PROGRAMLARI  (2+1 5,0)  

Bilgisayar Teknolojisinin Ofis Ortamında Değişik Amaçlarla Kullanımı; Kelime İşlem Programının 

Kullanımı; Bilgisayar Teknolojisiyle Sunu Hazırlama ve Takdim Etme; Bir Sunum Programının Kullanımı; 

Çalışma Tablosu Oluşturabilme; Çalışma Hayatında Sağlayacağı Kolaylıkları Kavrama; Çalışma 

Tablosunda Grafik Hazırlama; Veritabanı Programının Sağladığı Avantajların Önemini Kavrayabilme ve 

Bir Veritabanı Programının Kullanımı. 

ENG102 İNGİLİZCE  II (2+0 2,0) 

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, 

Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, 

Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart 

Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf 

Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar. 

SGK102 İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ (4+0 5,0) 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Prensipleri, Risk Tanımı ve Risk Değerlendirilmesi Hakkında 

Genel Bilgi, İş güvenliği ve işçi Sağlığı Açısından Eğitimin Önemi, İş Güvenliği Yönünden İşyerlerinde 

Yapılması Gerekli Kontroller, Düzenlenecek Belge, Kayıt, Form Ve Raporlar, Sabit Tesislerde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Organizasyonu , İş Kazasının Nedenlerinin Analizi, İş Sağlığı ve  Meslek Hastalığı, İş Kazaları 

ve Meslek Hastalıklarının işçi işveren ve ülkemize maliyeti, Ergonomi, Çevre Sağlığının Çalışanlar 



Üzerindeki Etkisi, Sağlık ve Güvenlik Konusunda devlet, İşveren, İşçilerin Görev ve Sorumlulukları, Sağlık 

ve Güvenlik Konusunda devlet, İşveren, İşçilerin Görev ve Sorumlulukları, İş kazalarından Doğan Cezai 

ve Hukuki Sorumluluklar 

 

SGK104 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I(4+0 5,0) 

Dersin amacı, kapsamı, işleyiş esasları ile ilgili başlangıç bilgileri Türk sosyal güvenlik 

mevzuatının genel esasları Sosyal güvenliğin kurumsal yapısı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal 

güvenliğin kurumsal yapısı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortalılık ilişkisi: Kişi olarak kapsam, Sigortalılık 

ilişkisi: Başlangıcı, bildirilmesi, sona ermesi ve yaptırımlar, Sosyal sigortaların finansmanı (1): Prim 

Oranları, prime esas kazançlar ve primlerin hesaplanması, Sosyal sigortaların finansmanı (2): prim 

belgeleri, primlerin ödenmesi, ödememenin yaptırımı, Kısa vadeli sigorta kolları (1): İş kazaları ve 

meslek hastalıkları, hastalık ve analık, Kısa vadeli sigorta kolları (2): Sağlanan haklar ve hak kazanma, 

Uzun vadeli sigorta kolları (1): Malullük sigortası: Uzun vadeli sigorta kolları (2): Yaşlılık sigortası, Uzun 

vadeli sigorta kolları (3): Ölüm sigortası, Genel Sağlık sigortası (1): Kişi olarak kapsam, Genel Sağlık 

sigortası (2): Sağlanan haklar ve şartları gibi konular işlenir. 

 

SGK106 KAMU MALİYESİ (4+0 5,0) 

Maliye ilminin esasları: Metotlar, yaklaşımlar, Piyasa ekonomisinin işleyiş koşulları ve devletin 

ekonomiye müdahalesi, Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamusal mallar, Kamu harcamaları: Tanım, 

teorik görüşler, özellikler ve kamu harcamalarının sınırı sorunu, Kamu harcamalarının sınıflandırılması: 

İdari ve bilimsel sınıflandırmalar, Vergiye ilişkin temel kavramlar: Verginin konusu, vergiyi doğuran olay, 

vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, vergi matrahı ve oranı, Vergi yükü ve vergi yansıması, Vergilerin 

sınıflandırılması şekilleri ve vergileme ilkeleri, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi ve kurumlar 

vergisi, Harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri, Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, 

borçlanma nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi, Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, borçlanma 

nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi, Maliye politikasının konusu, önemi, amaçları ve araçları. 

 

TRK102 TÜRK DİLİ II( 2+0 2,0 ) 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma; Öykü, Roman, Öğretici Yazma; Makale, 

Araştırma, Özgeçmiş, Dilekçe, Rapor, Hazırlıklı Konuşma; Noktalama ve Yazım Kuralları: Noktalamanın 

Yazılı Anlatımdaki Önemi; Yazım Kurallarının Kullanımı; Özel veya Resmi Teşebbüslerde Dilin Kurallarına 

Uygun Kullanımı; Anlatım Bozuklukları; Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemi; 

Sözcüklerle İlgili Anlatım Yanlışları; Dilimizin Başka Dillerden Etkilenmesinde Ortaya Çıkan Anlatım 

Bozuklukları; Günümüz Dil Problemleri; Sözlü ve Yazılı Anlatımda Başarı. 

SGK100 STAJ (0+0 2,0)  

Öğrencinin bir iş yerinde staj yapması. 

 

 



III.YARIYIL DERSLERİ 

 

SGK201 SOSYAL POLİTİKA (3+0 4,0) 

Tanışma, Giriş ve Sosyal hizmet ile sosyal politika ve planlama ilişkisinin temellendirilmesi, 

Sosyal politika ne anlama gelmektedir? Sosyal politikanın hedefleri nelerdir? Sosyal politikanın milli 

düzeydeki araçları nelerdir? Sosyal politikanın uluslararası düzeydeki araçları nelerdir? Sosyal 

politikanın sosyal hizmet açısından anlamı nedir? Sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisinin tarihsel arka 

planının incelenmesi, Sosyal hizmette planlama, Beş yıllık kalkınma planlarında sosyal hizmet ve sosyal 

yardımlar, Sosyal hizmette kurum politikası, Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal refah politikası 

geliştirme süreçlerine katılımı gibi konular işlenir. 

SGK203 TOPLU İŞ HUKUKU (3+0 4,0) 

Toplu iş hukukunun içeriğinde; toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, 

batıda ve ülkemizde tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu 

kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin 

ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin 

güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların 

organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona 

ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların 

denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi 

kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş 

sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş 

sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş 

sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş 

sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü 

(arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, 

grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, 

yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir. 

SGK205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II (4+0 4,0) 

Sosyal Güvenlik Kavramı, Tarihsel Gelişimi Ve Uluslar Arası Hukukta Sosyal Güvenlik, Türk 

Sosyal Güvenlik Hukukunun Gelişimi, Türk Sosyal Sigorta Sistemi, Sosyal Sigorta Türleri, Hastalık, Analık, 

İş kazası,  Meslek Hastalığı sigortası, Sakatlık ve Ölüm sigortası, Yaşlılık sigortası, Kamu Görevlileri 

Emekliği, İşsizlik sigortası, Sağlık sigortası, kapsamı ve yararlanma şartları – 1,Sağlık sigortası, kapsamı 

ve yararlanma şartları – 2,Sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi konular işlenir. 

SGK207 SOSYAL HİZMET VE BAKIM (3+1 4,0) 

 Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal 

hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet 

müdahalesi incelenmektedir. 



IV.YARIYIL DERSLERİ 

SGK202 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ (3+0 4,0) 

İşsizlik sigortası, halk sigortası, karma model, devletçe bakılma modeli, koruyucu fon modeli, 

özel sigorta modeli, emeklilik sistemlerinin yeniden yapılanma çalışmaları, sistemlerinin gelişimi, 

emeklilik sistemlerinin yapısı, emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi, tamamlayıcı emeklilik 

programları, mesleki emeklilik programları, özel emeklilik programları, fayda esaslı emeklilik 

programları, katkı esaslı emeklilik programları, fayda ve katkı esaslı emeklilik programlarının 

kıyaslanması Emeklilik sistemi uygulamalarında özel emeklilik programlarının yeri, zorunluluk esasına 

dayalı özel emeklilik programlarının yeri incelenmektedir. 

SGK204 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  (3+0 4,0) 

Derse giriş, İnsan Kaynağı ve insan kaynaklarının tanımlanması, İnsan kaynakları yönetiminin 

amaçları ve ilkeleri, İnsan kaynakları planlaması, Personel bulma ve seçme, İşe alıştırma, Eğitim ve 

Geliştirme, Performans Yönetimi, Kariyer yönetimi, Maaş ve ücret yönetimi, Uluslararası İKY, Stratejik 

İKY, İKY'de teknoloji kullanımı gibi konular işlenir. 

SGK206 AİLE VE ÇOCUKLARA SOAYAL HİZMET (3+1 4,0) 

Değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler. Aileler arası problemler, aile içi 

şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül 

müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon konuları işlenir. 

SGK208 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ELEKTRONİK DEVLET (3+1 4,0) 

Devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınması anlamına gelen e-devlet kavramının öğrencilere 

tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, e-devlet’in tanımı ve kapsamı, devlet iş süreçlerinin 

siber ortama taşınma kriterleri, e-devlet sürecinin avantajları ve ülkelere etkileri, e-devlet projelerinde 

başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ile gelecekte uygulanacak e-devlet projeleri ele 

alınacaktır. Ayrıca, dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı e-devlet projeleri gibi konular işlenir. 

III VE IV  YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (MS) 

BÜR218 GENEL EKONOMİ (4+0 4,0) 

Ekonomi Biliminin doğuşu, tarihi gelişimi ve diğer bilimlerle olan ilişkisi ile günlük hayattaki 

önemini öğrenir. Temel kavramları öğrenerek, Ekonomi Bilimini daha yakından tanıma fırsatı bulur. 

Ekonomik örgütlenme ve temel ekonomik sistemleri ( Kapitalizm, Sosyalizm ) öğrenir. Fiyat kavramını, 

arz ve talep kavramlarını arz ve talebi etkileyen faktörleri, arz ve talep elastikiyetlerini öğrenir. Piyasa 

kavramı, piyasanın unsurları, piyasanın çeşitleri ile tam rekabet piyasasını ve piyasa denge fiyatlarının 

oluşumunu öğrenir. Fayda kavramı, faydanın ölçülebilirliği, tüketici dengesi, farksızlık eğrileri ve bütçe 

doğrusu ile ilgili bilgileri öğrenir. Üretimle ilgili olarak, üretim faktörleri ve üretim fonksiyonu analizi, 

maliyet analizi ve bu analizlerle ilgili dönemsel gelişmeleri öğrenir. Üretim faktörlerinin üretimden 

aldıkları payların fiyatlandırılmasını, bunun gelir dağılımıyla ilişkilendirilmesini öğrenir. Milli gelir ile ilgili 

kavramları tanır milli gelir hesaplama yöntemlerine ve milli geliri belirleyen faktörleri öğrenir. Para ve 



paranın özelliklerini, para çeşitlerini, paranın fonksiyonlarını, paranın bir ekonomideki rolünü ve para 

politikalarını öğrenir. Bir ekonomide yaşanan istikrarsızlıklar ve bunların göstergesi olan enflasyon, 

işsizlik ve konjonktürel dalgalanmalarla ile ilgili bilgileri öğrenir. Bir ekonominin büyümesi kalkınması 

ve gelişmesiyle ilgili alınacak genel kararlar ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri öğrenir. 

BÜR221 GENEL MUHASEBE  (3+1 4,0) 

Muhasebenin tarihi gelişimini ve bir işletmenin ticari hayatındaki önemini açıklar. Hesaplarla 

ilgili kavramlardan; hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanmasını açıklar. Muhasebe 

kayıt usullerinden tek taraflı ve çift taraflı kayıt usulünü açıklar ve uygular. Muhasebede kullanılan 

defter ve belgelerden belli başlılarının fonksiyonlarını söyler ve düzenler. Bilanço temel denklemine 

göre bir bilanço düzenler. Tekdüzen muhasebe sistemine göre bilanço düzenleme ilkelerini açıklar.  

Bilançoda yer alan; 

 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, 

 Duran varlıklarla ilgili hesapların,  

 Kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların,  

 Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, 

 Öz kaynaklarla ilgili hesapların, Özelliklerini açıklar ve muhasebe kayıtlarını yapabilir. 

Tekdüzen muhasebe sistemine uygun özet ve ayrıntılı bilanço düzenleyebilir. Gelir ve gider 

hesapları ile maliyet hesaplarının işleyişini açıklar. Gelir tablosu hesapları ile bilanço 

hesapları arasındaki farkı açıklar. Brüt satış karı veya zararının, faaliyet karı veya zararının, 

olağan kar veya zararın, dönem karı veya zararının ve dönem net karı veya zararının nasıl 

oluştuğunu açıklar. Gelir tablosunun brüt satışı karı veya zararı ile ilgili bölümünü düzenler. 

 İST110  İSTATİSTİK (2+1 4,0) 

 İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin 

düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon 

analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir. 

SGK210 ÇALIŞMA EKONOMİSİ (3+0 4,0) 

Emek piyasası kavramı ve türleri, Emek Arzı, Kısa ve Uzun Dönemde Emek Talebi, Ücret Teori 

ve Politikaları, Eğitim Ekonomisi, Emek Mobilitesi, Sendikaların Ekonomik Analizi ve Etkileri, Kamu ve İş 

Piyasaları, İşsizlik, İşsizlikle Mücadele Politikaları, Türkiye İşgücü Piyasasının Analizi, Enflasyon ve 

Ücretler, Enflasyon ve İstihdam gibi konular işlenir. 

SGK211 ANAYASA HUKUKU (3+0 4,0) 

Dersin Tanıtımı Faaliyet Ve İşleyişinin Açıklanması, Anayasa Ve Anayasa Hukuku Kavramlarının 

İncelenmesi, Türlerinin İncelenmesi, Genel Olarak Anayasaların Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasa 

Ve Devlet Arasındaki İlişkinin Ve Devlet Biçimlerinin İncelenmesi, ,Anayasal Sistemler (Parlamenter 

Sistem, Başkanlık Sistemi, Meclis Hükümeti Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi) Ve Örnekleri, Demokrasinin 

Temel İlkeleri (Egemenliğin Kullanılması Güçler Ayrılığı, Siyasal Partiler, Seçimler), Osmanlı Devletinde 

Anayasacılık Hareketleri (Islahat Hareketleri, Tazimat Dönemi),Meşrutiyet Dönemi Ve Kurtuluş Savaşı 

Döneminde Ki Anayasal Gelişmeler,Cumhuriyet Döneminde Anayasal Gelişmeler (1924 Anayasası, 

1961 Anayasası, Bu Anayasaların Yapım Şekilleri, Özellikleri), 1982, Anayasasının Yapım Usulü Ve Temel 



İlkeleri, Yasama Erkinin İncelenmesi, Yürütme Erkinin İncelenmesi, Yargı Erkinin İncelenmesi, Temel 

Haklar Ve Özgürlüklerin Genel Hatlarıyla İncelenmesi konuları işlenmektedir. 

SGK212 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ (3+0 4,0) 

Çalışma psikolojisinin tanımı ve yakın kavramlar, Çalışma psikolojisi alanında teorik gelişmeler, 

Örgüt kültürü, İletişim, Motivasyon süreci ve araçları, Motivasyon yöntemleri, Grup dinamiği ve 

sosyometri, Etkin liderlik, Stres yönetimi, Değişim yönetimi, Zaman yönetimi, Yönetime katılma süreci 

ve modelleri, Mobing konuları işlenmektedir. 

SGK213 YÖNETİM VE ORGANİSAZYON (3+1 4,0) 

Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi, Yönetim, yönetici ve örgüt 

kavramları, Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi, Yönetim düşüncesinin evrimi: 

Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi, Yönetim düşüncesinin evrimi: Modern Yönetim 

Düşüncesi, Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi, Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar 

Verme, Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme, Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Yönetim Fonksiyonları: 

Denetleme, Önderlik, Motivasyon, Güdüleme, İletişim, Karar verme, Hedeflere Göre Yönetim konuları 

işlenir.  

 

SGK214 KAMU YÖNETİMİ (3+0 4,0) 

Merkezden yönetim ve özellikleri, Yerinden yönetim ve özellikleri, Kamu yönetiminin 

örgütlenmesinde anayasal ilkeler, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamı, Devlet Denetleme 

Kurulu, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, Merkezi 

idarenin yardımcı kuruluşları, Taşra yönetimi, Yerinden yönetimin özellikleri, türleri, Düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, Kamu yönetiminin denetlenmesi I, Kamu yönetiminin denetlenmesi II, Türk kamu 

yönetiminde yeniden yapılanma konuları işlenir. 

SGK215 BORÇLAR HUKUKU (3+0 4,0) 

Borçlar Hukukunun Konusu, Bazı Temel Kavramlar, Borç İlişkisinin Nitelikleri, Borçlar Hukukuna 

Hakim Prensipler, Sözleşme Kavramı ve Sözleşmelerin Türleri, Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin 

Geçerliliği ve Hüküm İfade Etmesi İçin Aranan Şartlar, Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşme Yapma 

Zorunluluğu, Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması, Tek 

Taraflı İrade İle Borç İlişkisi Kurulması, Sebebi Gösterilmeden Borç İkrarı, Temsil, Borçların İfası, İfada 

Borçlunun ve Alacaklının Rolü, İfanın Konusu, İfa Zamanı ve İfa Yeri, İfanın İspatını Sağlayacak Tedbirler, 

İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte İfa, Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi: Özellikle Alacak 

Temerrüdü, Borcun İfa Edilmemesi Kavramına Giren Durumlar, Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 

Borçların Sona Ermesi: İbra, Yenileme konuları işlenir. 

 

SGK216 SOSYAL GÜVENLİK FİNANSMANI (3+1 4,0) 

Finansman nedir sosyal güvenliğin finansmanı nedir, sosyal güvenliğin finansman yöntemleri, 

dağıtım yöntemi, kapitalizasyon yöntemi (fon biriktirme), karma yöntem, sosyal güvenlik 

finansmanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, sosyal 



güvenliğin finansmanında gelir kaynakları, devlet gelirleri, finansman işçi ve işverenden alınan primler, 

kamu maliyesindeki terminoloji ile finansman, devlet çe bakılma ve sosyal yardımın finansmanı, fiskal 

gelirler (vergi gelirleri), sosyal sigortanın finansmanı, para fiskal gelirler, vergi benzeri gelirler, ayrılan 

karşılıklar, matematik karşılık, ödenmiş primler karşılığı, diğer karşılıklar ve olağanüstü karşılıklar, sosyal 

güvenlik uygulamalarının maliyeti konuları işlenmektedir. 

SGK217 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (3+0 4,0) 

Çalışma Ekonomisine giriş ,çalışma ekonomisinin değişen ilgi alanı ,emek piyasaları, bireysel 

emek arzı (boş zaman çalışma süreleri kararı temel model) , işgücüne katılıp katılmama kararları ve sınır 

ücret (rezervasyon ücreti),emek arzında özel konular standart çalışma süreleri ve aşırı istihdam, eksik 

istihdam duyguları. emek arzında özel konular primli ücret, gelir vergisi uygulamaları, uzun dönem 

emek arzı Gary Becker modeli, uzun dönemli emek arzında gözlenen değişmeler, uzun dönemli emek 

arzında gelişmeler şevki kırılmış işçi etkisi ilave işçi etkisi, beşeri sermaye yatırımları: emeğin kalitesi, 

bireysel beşeri sermaye yatırımları , firmaların işbaşında eğitim yatırımları (o.j.t.) ,beşeri sermaye 

yatırımlarının değerlendirilmesi konuları işlenmektedir. 

SGK218 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (3+1 4,0) 

Dönem sonu muhasebe işlemlerinin tanımı ve mahiyeti, Envanter ve değerlemenin tanımı ve 

mahiyeti, Aktif hesapların sonuç hesaplarına aktarılması, Pasif hesapların sonuç hesaplarına 

aktarılması, Gelir ve gider hesaplarının sonuç hesaplarına aktarılması, 7/A ve7/B´ ye göre maliyet 

hesapları, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması, İşletme hesaplarına göre dönem sonu işlemleri, 

Dönem sonu bilanço hesaplarının kapanış işlemleri, Bilanço ve gelir tabloları, Ticari işletmelerde 7/A ve 

7/B uygulamaları, Üretim işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları, Hizmet işletmelerinde 7/A ve 7/B 

uygulamaları, Örnek uygulamalar konuları işlenir. 

SGK219 İDARE HUKUKU (3+0 4,0) 

İdare hukukunun tanımı ve bilgi kaynakları, İdare hukukuna hakim olan temel ilkeler, İdari 

teşkilat, Merkezi yönetim teşkilatı, Merkezi yönetim teşkilatı, Yerinden yönetim teşkilatı, Yerinden 

yönetim teşkilatı, Vize Sınavı, İdari işlemler, Kamu görevlileri, Kamu malları, Kolluk kavramı ve türleri, 

Kamu hizmeti, İdarenin yargı dışı denetimi konuları işlenir. 

SGK220 FİNANSAL YÖNETİM (3+0 4,0) 

Finansın tanımı, mahiyeti ve işletmelerde finans fonksiyonu, Paranın zaman değeri, Finansal 

kaynaklar, Başabaş ve kaldıraç analizi, İşletme sermayesi yönetimi, Alacak ve nakit yönetimi, Stok 

Yönetimi, Finansal analiz, Kısa ve uzun vadeli finansal planlama, Sermaye bütçelemesi, Sermaye 

maliyeti ve optimum sermaye yapısı, Sermaye Piyasası, İşletmelerde Özel Finansal Sorunlar, Uygulamalı 

Örnekler konuları işlenir. 

 

SGK221 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ (3+0 4,0) 

İnsan hakları evrensel beyannamesinin doğuşu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 

oluşumunun tarihsel boyutu, insan hakları düşüncesinin gelişimi, genel hükümler ve kişisel hak ve 



özgürlükler, Dünyada ve Türkiye’de insan hakları uygulamaları, insan hakları teşkilatları ve bu 

teşkilatların işleyişi konuları işlenmektedir. 

 

SGK222 KAMU ALACAKLARI TAHSİLİ  (3+0 4,0) 

Genel olarak cebri icra hukuku ve amacı. Cebri icra türleri ve cebri ,  Genel haciz yoluyla takip 

ve ödeme emri. Ödeme emrinin kesinleşmesi. İtirazın iptali davası. Menfi tespit ve istirdat davaları. 

Haciz aşaması ve haczin yapılması. Haczedilemeyen mal ve haklar. Hacze iştirak ve istihkak davaları. 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu. Paraya çevirme ve taşınır malların satılması. Taşınmaz malların 

satılması. Borç ödemeden aciz vesikası ve pratik çalışmalar. Genel olarak ilam ve ilamlı icranın 

dayanakları. Alacak türlerine göre ilamlı icra takibi. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip Gayri menkul 

rehninin paraya çevrilmesi, İhtiyadi haciz.İflas nedenleri ve iflasa tabi kişiler, İflas yolları ve genel iflas 

yolu, Doğrudan doğruya iflas halleri, İflasın hukuki sonuçları, İflasın sonu, Konkordato hukuku, İptal 

davaları konuları işlenir.  

SGK223 KAMU MALİYESİ   (3+0 4,0) 

Maliye ilminin esasları: Metotlar, yaklaşımlar, Piyasa ekonomisinin işleyiş koşulları ve devletin 

ekonomiye müdahalesi, Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamusal mallar, Kamu harcamaları: Tanım, 

teorik görüşler, özellikler ve kamu harcamalarının sınırı sorunu, Kamu harcamalarının sınıflandırılması: 

İdari ve bilimsel sınıflandırmalar, Vergiye ilişkin temel kavramlar: Verginin konusu, vergiyi doğuran olay, 

vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, vergi matrahı ve oranı, Vergi yükü ve vergi yansıması, Vergilerin 

sınıflandırılması şekilleri ve vergileme ilkeleri, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi ve kurumlar 

vergisi, Harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri, Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, 

borçlanma nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi, Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, borçlanma 

nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi, Maliye politikasının konusu, önemi, amaçları ve araçları. 

SGK224 KAMUDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (3+0 4,0) 

Kamu yönetiminin görevleri, kamuda stratejik yönetim, yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu 

yönetiminde yönetişim yaklaşımı, post bürokratik kamu yönetimi, kamu yararı anlayışında değişim, 

kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar, modeller ve perspektifler konuları işlenir. 

SGK225 MESLEKİ İNGİLİZCE  (3+0 4,0) 

Genel İngilizce´ye giriş: Basit durum ifadeleri ve To Be yapısı; Tanışma, tanıştırma, karşılaşma 

selamlaşma, sayılar, zaman ifadeleri, tarih atma, Present Simple ve günlük rutini anlatma; günlük ve 

genel diyalog alıştırmaları; rica, öneri ve istek kalıpları ve ilgili gramatik yapı, Günlük diyalog 

alıştırmaları: Alışveriş, kafe , reataurant diyalogları, adres sorma, yol-yön tarif etme, telefon diyalogları, 

İngilizce´de temel 5 zaman ve örneklerle metin okuma ve anlama, Sosyal Güvenlik Terminolojisi I: 

Sosyal güvenlik teknik terim ve kavramları, Sosyal Güvenlik Terminolojisi II: Genel sosyal güvenlik 

kavramları tekrarı ve sosyal güvenlik meslek elemanının görev ve iş sorumlulukları; iş tanımları, Sosyal 

güvenlik meslek elemanına uygun CV yazma, CV örnekleri, Sosyal güvenlikle ilgili diğer terminoloji, 

Mesleki metin okuma - İngilizce´den Türkçe´ye çevirme., Mesleki metin okuma - İngilizce´den Türkçe´ye 

çevirme. Mesleki terminoloji ve mesleki kalıpları pekiştiren okuma alıştırmaları, Mesleki terminolojiyi 

pekiştiren okuma parçaları ve okuma alıştırmaları, Genel tekrar / Maliye meslek elemanı iş tanımı ve 

CV yazma alıştırmaları 



SGK226 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ   (3+0 4,0) 

Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, araştırma 

teknikleri, örgüt içinde birey ve kişilik, tutumlar ve iş tatmini, bireysel farklılıkların temelleri biyografik 

karakteristikler yetenekler ve öğrenme, örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri, örgütlerde grupla 

çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim, örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, örgütlerde liderlik ve 

kuramları, örgütlerde çatışma, örgütlerde stres ve yönetimi, örgütsel çevre ve teknoloji, örgütsel 

değişme, geliştirme, takım çalışmaları, örgütlerde güç ve politika, örgütlerde etik davranışlar, yönetimi 

ve kontrolü. İletişim, iletişim çeşitleri, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, topluluk içi iletişim, etkin 

iletişim, kitle iletişiminde yararlanan araçlar konuları işlenir. 

SGK227 SİGORTA HUKUKU (3+0 4,0) 

Risk Kavramı, Sigorta kavramı, Zarar sigortası, Aktif sigortalar, Alacak haklarının sigortası, 

Kazanç sigortası, Çifte sigorta, müşterek sigorta, Kısmi sigorta, pasif sigorta, zorunlu masrafların 

sigortalanması, Meblağ sigortası, can sigortası, sigorta sözleşmesi, Sigorta aracıları, Sigortacının 

borçları, Özel sigortaların denetimi konuları işlenir. 

SGK228 SOSYOLOJİ  (3+0 4,0) 

Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, Sosyolojinin 

tanımı ve kökenleri, Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama ve analiz etme yöntemleri, 

Sosyolojik düşüncenin gelişimi: kuramlar ve perspektifler, Kültür ve toplum, Sosyalleşme, Toplumsal 

yapı ve toplumsal etkileşim, Toplumsal gruplar, Kolektif eylemler ve toplumsal akımlar, Toplumsal 

tabakalaşma, Sapma ve toplumsal kontrol, Toplumsal değişim ve toplum türleri, Bürokrasi ve resmi 

organizasyonlar konuları işlenir. 

SGK229 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3+0 4,0) 

Türk Vergi Sistemi ve Vergi çeşitleri, Gelir Vergisi, kavram, unsurları, kaynakları, Ticari 

Kazançların vergilendirilmesi, Zirai Kazançların ve Ücretlerin vergilendirilmesi, Serbest Meslek 

Kazançlarının vergilendirilmesi, Menkul Sermaye İratlarının vergilendirilmesi, Gayrı menkul sermaye 

iratlarının vergilendirilmesi, Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi, Kurumlar Vergisi ve Uygulaması, 

Kurumlar Vergisinde Vergilendirme Rejimi, Muafiyet ve İstisnaları, Veraset ve İntikal Vergisi, Muafiyet 

ve İstisnaları, Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), İstisna uygulamaları, beyan 

ve ödenmesi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), İstisnalar, tarh beyan ve ödenmesi konuları işlenir. 

SGK231 VERGİ HUKUKU  (3+0 4,0) 

Vergi hukukuna ilişkin temel kavramlar, Vergi hukukunun anayasal boyutu, vergi hukukun 

kaynakları, Vergi işlemleri, Vergi hukukunda icra işlemleri, Vergi hukukunda zaman aşımı ve süreler, 

Vergi suç ve cezaları, Vergi suç ve cezaları (devam...), vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözümü, Vergi 

uyuşmazlıklarının yargısal çözümü (devam), Vergi hukukunda uzlaşma kavramı, Vergi hatalarının 

düzeltilmesi, Vergi hukukunda ispat, Vergi organlarının görev ve yetkileri, Vergi kanunlarının yer ve 

zaman bakımından uygulanması konuları işlenir. 



MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER HAVUZU (MOS) 

MOS101 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM ( 2+0 2,0 ) 

İletişimin tanımı, türleri, öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek 

yaşamında iletişim. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım 

alanları. Etik ve mesleki etik. 

 MOS102 GİRİŞİMCİLİK  (2+0 2,0) 

 Girişimcilik nedir? Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci özellikleri, girişimci ve 

yöneticinin karşılaştırılması, Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)ve yapısı, Küçük işletmelerin hukuki 

yapısı, kuruluş yeri seçimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal faydaları, küçük 

işletmelerin geleceği konularını içerir.  

MOS103 EKİP LİDERLİĞİ  (2+0 2,0)  

Liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan 

kaynaklarının etkin kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.  

 

MOS105 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR  (2+0 2,0) 

 Kalite Kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, 

yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, süreç yönetim 

sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, Toplam Kalite 

Kontrol konularını içerir. 

 MOS106 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER (2+0 2,0)  

 Bilim tarihi, sosyal ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri, Bilimsel araştırmanın 

basamakları, araştırma konusu ve probleminin tanımlanması, literatür taraması, veri ve veri toplama 

teknikleri, verilerin analizi konularını içerir. 

 MOS108 BİLİŞİM HUKUKU  (2+0 2,0) 

 Başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza 

hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır. 

Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının korunması, internette fikri haklar 

ve haksız rekabet halleri, internet erişim engellemeleri, 5651 sayılı kanun, internet üzerinden telefon 

(VoIP) ve internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu gibi konular işlenmektedir. 

 MOS110 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2+0 2,0)  

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; 

esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel 



prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel 

ilkeleri konularını içermektedir.  

MOS111 TÜRK MÜZİĞİ  (2+0 2,0)  

 Müziğin tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin oluşumu ve tarihçesi, Türk müziğinin 

tarihçesi, müzik türlerimiz ve kullanılan çalgılar, Türk müziği bestecileri ve örnekleri konularını içerir.  

MOS112 GÜZEL SANATLAR  (2+0 2,0)  

İletişimde güzel sanatların önemi nedir? Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel imajın gücü, 

güzel sanatlardan görsel imajları hazırlarken nasıl yararlanılacağı, görsel imaj analizleri, grafik imajda 

estetik, renk, çizgi, ton, biçim, izleyiciyi ikna etmede kullanılan logo oluşturma, görsel imaj, dünden 

bugüne güzel sanatların gelişimi, ilk ve orta çağ sanatı, Mısır, Helen ve diğer toplumlarda güzel sanatlar 

konularını içerir.  

MOS113 HERKES İÇİN SPOR  (2+0 2,0)  

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; 

esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel 

prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel 

ilkeleri konularını içermektedir. 

MOS115 HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ( 2+0 2,0) 

Hibe Projesi Hazırlama Teknikleri dersi ile amaç, öğrencilerin hayatlarının hemen her 

aşamasında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretirken proje geliştirme mantığının benimsenmesini 

sağlayarak, tespit ettikleri sorunları planlı bir şekilde çözebilecekleri bir projeye dönüştürmelerinin 

sağlanması ve uygulama yoluyla başta kendileri olmak üzere tüm topluma maddi ve manevi faydaların 

sağlanması için gerekli kaynaklara en kolay nasıl ulaşabileceklerinin öğretilmesi ve bunlara ek olarak 

proje hazırlama ve uygulama konularında becerilerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir.   

MOS116 SANAT TARİH VE KÜLTÜR (2+0 2,0)  

Kültürün tanımı, kültürü oluşturan öğeler, kültür farklılıkları, Anadolu kültür tarihi, Kültürün 

Sanat üzerindeki etkisi, çağlara göre değişen kültürel farklılıkların sanatsal olarak incelenmesi, Kültür 

ve sanatın Anadolu’da tarihsel gelişimi, Prehistorik dönem kült inançları, İlkçağ Anadolu kültürleri, 

Antik dönem kültür ve sanatı, Anadolu da Türk kültürünün izleri, Çağdaş Anadolu sanatı ve kültürel 

değerleri.  

MOS201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  (2+0 2,0) 

Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, 

güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki yeri ve önemi ile 

sağlıklı işçi beslenmesi konuları ele alınır. 



 MOS202 İŞ HUKUKU  (2+0 2,0) 

 Bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin feshi ve sonuçları, işsizlik 

sigortası, toplu iş sözleşmesi, gibi konular işlenmektedir. 

 MOS203 PAZARLAMA (2+0 2,0) 

 Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar Verme; 

Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; Satın Alma 

Davranışları; Hedef Pazar Kararları; Pazarlama karması Elemanlarına ilişkin Kararlar; Pazarlama planı; 

Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi konularını içerir. 

 MOS204 HALKLA İLİŞKİLER  (2+0 2,0)  

Halkla ilişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer 

kavramlar, halkla ilişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler, halkla İlişkiler biliminin 

temeli, doğuşu ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler bölümlerinin yapılanması, meslek elemanlarında 

bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur. 

 MOS205 BİLİMSEL VE MESLEKİ ETİK  (2+0 2,0) 

Etik ve ahlak kavramlarını, etik sistemlerini, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri, meslek 

etiğini, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını, sosyal sorumluluk 

kavramını incelemek. 

 MOS207 İLK YARDIM (2+0 2,0) 

 İlk yardımın temel uygulamaları, bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde temel yaşam desteği, 

bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk 

yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar 

yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları 

taşıma konularını içerir.  

MOS209 İŞLETME YÖNETİMİ  (2+0 2,0) 

 Temel kavramlar ve yönetim prensipleri; liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme gibi 

yönetim etkinliklerine ilişkin planlama, örgütleme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol işlevleri, 

modern bir çevrede teşebbüslerin yönetimi. 

 MOS210 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLÜLÜK (2+0 2,0) 

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, 

işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal 

bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. 

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, 

Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders 

kapsamında Valilik ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 



İl Müdürlüğü gibi tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde sosyal 

dayanışma, çevre ve kültürel miraslar gibi konuları içeren projeler hazırlanarak bir yandan toplumsal 

sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik 

duyarlılıkları arttırılmaktadır.  

MOS215 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME ( 2+0 2,0) 

Kariyer geliştirmenin temel kavramları; kariyer seçimi kuramları; örgütsel kariyer geliştirme 

kuramları ve sistemi; yönetim ve organizasyondaki gelişmelerin kariyere etkileri; yeni kariyer 

yaklaşımları; kariyer geliştirmenin bireysel ve örgütsel yönü; temel kariyer alanı olarak 

teknik/profesyonel kariyer, yönetsel kariyer ve girişimcilik kariyeri süreçleri; kariyer geliştirmenin 

Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. Derste örnek uygulamalar ve 

bireysel kariyer planlama alıştırmaları yapılmaktadır.  

MOS216 PERFORMANS YÖNETİMİ  (2+0 2,0) 

Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey kavramları, 

performans yönetim sisteminin amaçları ve yararları, kurumsal performans göstergeleri, çalışanların 

motivasyonu, hedef belirleme ve uyum, Bireysel Performansın Yönetimi, performans modelleri ve 

performansın ölçütleri, işin ve bireyin performansının analizi, performans değerlendirme, performans 

değerlendirmede kullanılan temel veriler ve yetkinlikler, performans değerlemede sık yapılan hatalar, 

başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler konularını içerir.  

MOS217 DAVRANIŞ BİLİMLERİ  (2+0 2,0) 

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine genel bakış; 

kişilik, kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon.  

MOS219 İNOVASYON  (2+0 2,0) 

Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon 

sürecinin yönetimi, stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği, 

Entelektüel sermaye yönetimi, İnovasyon ölçümü, İnovasyon finansmanı, Yeni ürün geliştirme süreci 

konularını içermektedir. 

MOS212 TRAFİK GÜVENLİĞİ (2+0 2,0) 

MOS120 İŞARET DİLİ (2+0 2,0) 


